
 Poznal jih je bolje kot lastno zobovje. No, ne tako dobro. Bolj nekako 
kot črevesje. Vedel si zanj, pa vendar nisi imel pojma, kako deluje in večinoma 
raje ignoriral njegov obstoj.
 Za režo je razprl oči ter zastokal ob navalu žarke svetlobe V betici mu 
je bobnelo.
 Poznal je Sence. Toda tega ni smel nihče vedeti. Prišla bi vprašanja in 
potem bi moral sam sebi priznati, da jih pozna.
 Poskusil se je premakniti ter zastokal, ko so se zakrčene mišice nerade 
razklenile. Zamotal se je nazaj v bele rjuhe. Rjuhe? Od kdaj je ležal na postelji? 
Kakorkoli že, bila je udobna. In Kainu niti malo ni bilo do soočanja s sedanjos-
tjo.
 Na žalost pa je to pomenilo soočanje s preteklostjo. Nevede je stisnil 
pesti naproti spominom, ki so hoteli prodreti v njegovo zavest. Sence. Zid. 
Meglice. Dve postavi, z roko v roki čakajoč smrt. Takrat ni razumel, zakaj. Še 
zmeraj ni.
 Odprl je oči in pustil svetlobi, da ga je zaslepila. Bolečina je bila nekaj 
oprijemljivega. Spomini niso prinesli nič dobrega. Dolgo nazaj jih je pustil za 
seboj, zakopal, zadušil. Zakaj so ga potem tako vztrajno preganjali?
 Zavzdihnil je ter se zunkovito vzdignil. Ter to obžaloval. Čezenj je kot 
nož zarezal sunek bolečine.
 “Vse sence črnega jezera!” je iztisnil čez zobe. Odgovoril mu je jasen, 
raskav glas: “Ne bi ravno priporočala sunkovitih gibov z zlomljenimi rebri. 
Ampak  glej, če ti ustreza ...”
 Kain je zastokal ter se ozr po sobi, v kateri se je nahajal. Bila je ma-
jhna in bela, edino pohištvo v njej pa je bila postelja in nekaj stolov. Na steni, 
nasprotni Kainu, je bilo nekaj manjših oken, ki so ponujala razgled na del 
mesta. Očitno se je soba nahajala v spodnem delu stolpa. Ob oknih je slonelas-
tražarka, ki ga je bila pospremila k Leanorusu. Zdaj, ko ni več nosila plašča, so 
bili vidni njeni bujni rdeči lasje. Imela je srčast obraz in svetlorjave oči. Sploh 
ne izgleda tako slabo, je pomislil Kain.
 Soba ni imela nobenih vrat. Kain se je namrdni. Kako ...? Ah, seveda, 
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skrivni prehodi. Leanorus niso dopustili niti najmanjše možnosti za njegov 
pobeg, čeprav je bil v pretežno nepremičnem stanju. Ko je bil že pri tem, se 
ne počuti bolje kot prej? Ozrl se je navzdol ter obazil, da mu je nekdo povezal 
rane. Nasmehnil se je. Biti v vladarjevi milosti je imelo svoje prednosti. Tudi 
nosil je svežo srajco in ... namrdnil se je. “Rožmarin?”
 “Ni za kaj, smrdel si kot kanalizacijso prase.”
 Zastrmel se je v stražarko: “So me slučajno okopali?”
 “Bolj zdrgnili, bi rekla. Spet, ni za kaj.”
 Zardel je. Ni mu bilo prijetno ob misli, da ga je nekdo slačil. “Kam ste 
dali mona oblačila?”
 “Kar se tiče mene, so za na odpad ...” Kain se je zdrznil ter jo zgroženo 
pogledal. Stražarka je to opazila in se zarežala: “Smo pa navezani. Niso jih vrgli 
stran. Dobiš jih, ko bodo čista. Nikomur ni bilo do vohanja več let gnojnice. Če 
bi bilo po moje, bi vse šlo stran. Še posebaj plašč. Si ga sploh kdaj opral?”
 Kain se je vzdignil, kolikor se je lahko, ter se skrivenčil ob bolečini: 
“Ne. Žali. Plašča.” je dejal s karseda grozečim glasom. Stražarka se je zarežala: 
“Prav, prav, gospodična, ne bomo žalili vašega preljubega plašča. bi zdaj utag-
nila priti z mano ali pa ima sestanek pri frizerju?”
 Kain je le stisnil čeljust in jo prebodel s pogledom. Mukoma je vstal 
iz postelje, nakar mu je stražarka prevezala oči. Stopila sta čez vrata (Kain se 
opirajoč na stražarko) ter po navidez neskončnem hodniku naprej levo, desno, 
okoli, čez še ena vrata ... Kain je kmalu izgubil občutek za smer. Prvih par 
hodnikov je bilo tihih in hladnih, kmalu pa so začeli vanje prodirati pridušeni 
glasovi. In nato vonjave. Sveže pečen kruh z maslom in narezano sadje, olje za 
cvrtje, sir in začimbe, vonj ravno kuhane kave ... Kainov želodec se je odločil 
cel svet opozoriti na svoje potrebe s paritvenim klicem slona. Res je bil lačen. 
saj sploh ni vedel, kdaj je nazadnje jedel.
 Po kratkem stopnišču sta se ustavila. Vonjave so bile zdaj že nevzdržne. 
Stražarka je Kainu snela prevezo in odprl se mu je pogled na velik okrogel 
prostor, ki je zasedal celotno nadstropje stolpa. Celotna stena je bila prekrita z 
okni. Na enem koncu dvorane je bila pregrada in za njo kuhinja. Ob pregradi 
je bil pult, na katerem so bile zložene najrazličnejše jedi. Preostali prostor so 
zapolnjevale mize, za katerimi je sedelo - po Kainovi hitri oceni - vsaj tristo 
ljudi, vsi oblečeni v črno. Sence.
 Sence so bile Taironovo skrivno orožje, pravi razlog, da je vzdrževal 
svoj položaj. Vsi so o njih šepetali v strahu. Kain je pričakoval, da bo naletel na 
brezčutne bojevnike. Pol ljudi v jedilnici ni izgledalo kakor da bi lahko vihteli 
kaj drugega kot nož za maslo.
 Stražarka mu je pomignila: “Pridi.” Sledil ji je čez dvorano. Privlačil je 
nekaj pogledov, a v raznolikosti druščine ni preveč izstopal. Večina ljudi je bila 



iz Zelene Reke, temnih las in kože, ki je prilagajala barvo. Videti pa je bilo tudi 
mnogo ljudi iz Rdečega Gozda, s svetlo kožo in velikimi očmi, nekaj visokih, 
slokih prišlekov iz Črnega Gorovja z ozkimi očmi in kot noč temnimi lasmi. 
Nekje je zapazil celo skorajda črno polt nomadov Sandalovinaste puščave, ki so 
imeli za oči le ozke reže. Da, v tej skupščini ni prav nič izstopal.
 Ustavila sta se pri mizi v bližini kuhinje. Kain se je zdrznil iz svojega 
razglabljanja. Ter ostrmel: “Ti si mi hotel odrezati palca!”
 Eran, ki je prekrižanih nog sedel za mizo pred krožnikom, polnim sira, 
je dvignil pogled s knjige. Nosil je očala. “Če smo natančni, nisem imel po tem 
niti najmanjše želje,” je odgovoril z rahlo nosljajočim, razglabljajočim glasom. 
Tako, brez črnega plašča, oblečen v preprosto srajco, telovnik in elegantne črne 
hlače, z razmršenimi rjavimi lasmi, očali in knjigo je izgledal kot popolnoma 
drugačna oseba. Kain je zapazil, da je bos. Izprožil mu je dlan: “Eran. Ki ti noče 
odsekati palcev.”
 Kain jo je oklevajoče stisnil: “Kain. Ki ga to zelo veseli.”
 Eran je pomignil proti stražarki: “In to je Taliah, ki se ji nočeš zameriti, 
ker ima presneto močno klofuto.” Taliah je prhnila. “Komaj sem jo prepričal, 
da te privede sem, ne pa pusti, da sam sediš pri mizi kakor kakšna zguba.”
 Kain se je namrdnil. Prepričeval je Taliah? Zakaj? Kaj hoče od njaga? 
Eran je, kakor da ne bi opazil njegovega izraza, pomignil proti možu, ki je 
zraven njega spal z obrazom v špinači. Imel je svetle lase prebivalca Severnega 
Sinjega Vodovja. “To je Epsjøln, ki ga iz očitnih razlogov kličemo zgolj Eps. Ne 
ga buditi, ker je to verjetno prvič kar je spal v zadnjih treh dneh.”
 Kain je skeptično premeril spečega moža: “Se ne bo ... ne vem, zadušil 
s špinačo?”
 “Nekoč sem ga videl zaspati sredi napol zamrznjene reke. Bo že v 
redu.” Z roko je pomignil proti praznamu mestu na drugi strani reke: “Tam 
ponavadi sedi Nellah, samo je danes ni. Verjetno ne bo užaljena, če ji zasedeš 
mesto.”
 Kain ga je zmedeno pogledal: “Hvala za vse, ampak ... ne raumem 
zakaj?”
 Eran mu je naklonil zvit, a iskren nasmeh: “Prvo kot prvo si se mi 
malce zasmilil - vsi smo šli čez Leanorusov sprejem - no, vsaj večina - in vem, 
da ni ravno prijetno.”
 Kain je prhnil: “‘Ravno prijetno’?”
 Eran je zavzdihnil: “Prav, naravnost obupno je. Mogoče mi je malce žal 
za vso stvar s palci. Ne maram krvi.” Za trenutek je obmolčal: “Pa vendar ni-
mam zgolj nesebičnih motivov. Legenda si, senčni. In legende je zmeraj dobro 
poznati. Tako da sem se odločil, da te štejem med prijatelje, dokler Leanorus ne 
velijo drugače.”



 Kain se je končno vsedel za mizo, prav tako Taliah. Dvignil je obrv 
proti Eranu: “Si pa zvest.”
 “Zgolj navezan na svoj spomin.“
 “Spomin?”
 “Leanoru so radi kreativni. Z množico veščev ti lahko vzamejo praktič-
no karkoli, ne le del telesa. Samo pomisli, da se zavežeš s srečo ...” Stresel se je 
ter uzrl Kainov še zmeraj zmedeni pogled.
 “Spomin?”
 Eran je zavzdihnil ter se zazrl vanj s prebadajočimi svetlomodrimi 
očmi: “Tvoje prve besede Leanorusu so bile ‘Ne, po njihovem prihodu sodeč 
bi mi privoščili veliko hujšo in sicer pogled na obličje njihove svetlosti.’ Dokaj 
duhovito, če smem pripomniti. V plašču si imel dvanajst lukenj in slonel na levi 
roki z rahlo pokrčenim mezincem. Noge si imel spodvite ter zlomljenih pet ko-
sti.” Zajel je zrak. “V Knjigi Senc je natanko 276 strani, 1586. verz se glasi; ‘brez 
upa obstali so v globeli’, nadalje je še 7563 verzov. v mestu Mirial je 276 stolpov, 
od tega 120 večjih. Moje prve besede so bile: ‘Na prtu je packa’ in prva stvar, 
ki sem jo v življenju zagledal, vrtni palček. Imel je modro čepico in v rokah je 
nosil grablje. Od takrat se bojim grabelj.”
 Kain je obnemel. “Vrtni ... palček ...?” je bilo vse, kar je uspel izdaviti.
 Eran je zagodrnjal: “Dolga zgodba.”
 “Si zapomniš čisto vse? Ni to ... nevzdržno?”
 Eran je skomignil: “Občasno. Ampak nekako se navadiš. Nekako. Ni-
koli ne popolnoma. Menim da je ta moja sposobnost veščina, le da imam moč 
zgolj nad spominom. Drugih. Svojega senčevo ne morem prepričati, da bi kaj 
pozabil.”
 Kain je osuplo strmel v moža v zgodnjih dvajsetih. Koliko spominov! 
Kako bi živel on, če ne bi mogel ničesar pozabiti? Če bi ga ves čas preganjale 
sence preteklosti? Spomini ... potlačil jih je.
 “Lahko izbrišeš spomine drugih?”
 Eran ga je resno pogledal: “Ne izbrišem. Le prepričam jih, da niso 
pomembni. Vendar tega ne  počnem. Ko izbrišeš spomin, izbrišeš vse, kar je 
povezano z njim. Vsa čustva. Izkušnje. Enkrat sem to naredil in nikoli več.”
 Kain je hotel še nekaj reči, a ga je Eran zaustavil: “Nič več o tem. Pojdi 
jest. Leanorus te ne bodo pustili dolgo posedati, kolikor jih poznam.”
 “Pravzaprav,” je vskočila Taliah, “so mi že dali nadaljnja navodila. V 
katera smo vključeni tudi mi.” S pogledom je premerila Erana in Epsa. Kain jo 
je začudeno pogledal: “In ta so?”
 Vražje se je nasmehnila: “Kako bi rad oropal najbogatejšega moža v 
mestu?”
 Kain ji je nasmeh vrnil: “Neznansko. Takoj potem, ko izpraznim bife.”




